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ህዳር 11/1973 ዓ.ም ሲታወስ 

 

 

መግቢያ 

በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ፖለቲካዊ ታሪክ ውስጥ ህዳር 11/1973 ዓ.ም የሚታወሰው 

በዋናነት የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኢህዴን) የአሁኑ ብሔረ አማራ 

ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) የተመሰረተበት ዕለት መሆኑ ሲሆን ይህም የመላው 

የአገራችን ህዝቦች በአጠቃላይና የአማራ ክልል ህዝቦች ደግሞ በተለይ ያሳዩት ያላሳለሰ 

ትግል ውጤት እንደሆነ ይታመናል፡፡ በወቅቱ የኢህዴን መስራች አባላት የነበሩት 

የሀገራችን ወጣቶች ከ1960ዎቹ አጋማሽ ጀምረው የኢህአፓ አባላትና አመራሮች በመሆን 

ነበር ትግሉን ሀ ብለው የተቀላቀሉት፡፡  

በዚህም ምክንያት በትግሉ መጀመሪያ ላይ ኢህአፓ ይዟቸው የተነሳቸው ጥያቄዎችን 

ማለትም መሬት ላራሹ፣ የብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች እኩልነት ይረጋገጥ፣ ህዝባዊ መንግስት 

ይመስረት፣ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ይከበሩ፣ የዜጎች እኩል ምጣኔ ሀብታዊ 

ተጠቃሚነት ይረጋገጥ፣ የኤርትራ ጉዳይ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ ይሰጠው፣ 

በአጠቃላይም በኢትዮጵያችን ዴሞክራሲያዊ ስርአት ሰፍኖ የህግ የበላይነት 

የሚረጋገጥበትና ማህበረዊ ፍትህ የሚነግስበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚሉት መሰረታዊ 

ሀሳቦች ተጋሪ ስለነበሩም ብዙዎቹ ትምህርታቸውን አቋርጠው የተወሰኑት ደግሞ 

የመንግስት ስራቸውን ትተው ውድ የሆነውን ህይወታቸውን አሳልፈው ለመስጠት ጭምር 

ከከተማ ወደ ገጠር በተለይም በወቅቱ ዝነኛ ወደነበሩት አሲምባ፣ ጸለምትና በለሳ 

ተንቀሰቀሱ፡፡  

በዛ ላይ የወቅቱ ነባራዊ፣ ህሊናዊና አለማዊ ሁኔታ የተጨቆኑ ህዝቦች ነጻነታቸውን 

በዘላቂነት ለመጎናጸፍ የተጠናከረ የገጠር ትጥቅ ትግል ጭምር የሚያካሂዱበትና ግራዘመም 

አስተሳሰብ የነበራቸው አለም አቀፍ ታጋዮችና ፖለቲከኞችም በእጅጉ ጎልተው የወጡበት 

ዘመን ስለነበር፣ “ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ እንደ ሆቺሚኒ እንደ ቼጉቬራ” የሚለውን 

መዝሙር ከፍ አድርገው እያሰሙ ከላይ ወደጠቀስናቸው የሀገራችን ክፍሎች ተመሙ፡፡ 
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በሌላ አነጋገር ዘመኑ የትግል ጥሪ ጎልቶ የሚሰማበት ወቅት ስለነበር በተለይም የከተማው 

ትምህርት ቀመስ የህ/ብ ክፍልና ወጣቱ ትግሉን የመቀላቀሉን ጉዳይ እንደፋሽን አድርጎ 

ስለወሰደው የዚህ ማዕበል ግፊትም የብዙዎቹን ታጋዮች ወኔ ይበልጥ እንዲጠንክር 

እንዳደረገው ይታመናል፡፡  

በዚህም ምክንያት ኢህአፓ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ 

ዘልቆ በመግባቱ ሳቢያ የአፍሪካ ጥቁሩ ቮልሸቢክ (በጊዜው በእነሌኒንና ስታሊን ይመራ 

የነበረው የሶቪየት ህብረት ቮልሸቪክ ፓርቲ እጅግ ዝነኛ እንደ ነበር ይታወቃል) 

እስከመባልም ደረሰ፡፡ ይሁን እንጂ የኢህአፓ ከፍተኛ አመራር ስልጣንን በአቋራጭ 

ለመቆጣጠር በመፈለጉ ምክንያት የደርግን ባለስልጣናት በማስገደል መፈንቅለ መንግስት 

ለማድረግ ሞከረና የኢትዮጵያን ህዝብ በአጠቃላይና ወጣቱን ትውልድ ደግሞ በተለይ 

በአደባባይ እስከማስጨፍጨፍ ደረሰ፡፡  

ይህም የሆነበት ምክንያት ኢህአፓ ቀደም ሲል ጀምሮ የተራዘመ የገጠር ትጥቅ ትግል 

ማካሄድ አስፈላጊ ነው ብሎ በማመን አንዳንድ ወተደራዊ ዝግጀቶችን ሳይቀር ማድረግ 

ጀምሮ እንዳልነበረ ሁሉ መቶ ሰማኒያ ዲግሪ ወደ ኋላ ተመልሶ የከተማውን የትጥቅ ትግል 

እንደተሻለ አማራጭ በመውሰድ ታሪካዊ የሆነ ስህተት በመፈጸሙ ነበር፡፡ ይህም 

መሰረታዊ የሆነው የታክቲክና የስትራቴጂክ ስህተቱ ለሽንፈት ዳረገውና አንድን ብርቅየ 

ትውልድ ያውም የተማረና የተመራመረ ሀገር ወዳድ ትኩስ ሀይል ለአረመኔዎቹ የደርግ 

አምባገነን ባለስልጣናት ጭካኔ የተሞላበት ግድያ አጋልጦ እንዲሰጥ አደረገው፡፡  

በዚህም ሳቢያ ወላጆቹና ዘመድ ወዳጆቹ ከል ለበሱ፣ እየየም ሲደላ ነበርና ነገሩ 

የልጆቻቸውን እሬሳ አልቅሰው እንዳይቀብሩ በእነዚሁ ሰው በላ ባለስልጣናት ተከለከሉ 

በተቃራኒው ልጆቻቸው ለሞቱበት ለእያንዳንዷ ጥይት ዋጋ እንዲከፍሉ በድፍረት 

ከመጠየቃቸውም በላይ ሬሳቸውም በአደባባይ ላይ ተሰጥቶ ለጸሀይና ብርድ እንዲጋለጥ 

ተደረገና ለጊዜውም ቢሆን ለመቀጣጫነት እንዲያገለግል ለማድረግ ተሞከረ፡፡ በዚህም 

የኢህአፓ ውድቀት እየተፋጠነና እውነተኛ ታጋዮችም ራሳቸውን ከጥፋት ሀይሎች እየለዩ 

የመጡበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡   
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የኢህዴን/ብአዴን ድል አድራጊነት ሚስጥር  

ኢህአፓ ያን ያህል ህዝብ ከጎኑ አሰልፎ፣ በዲስፕሊን የታነጸና የመታገል ወኔው ጣራ የነካ 

በአጠቃላይም ለአላማው ተፈጻሚነት በጽናት ታግሎ መስዋዕት ለመሆን የተዘጋጀ ወጣት 

አቅፎና ከላይ የጠቀስናቸውን የተቀደሱ አላማዎች ይዞ ለምን ተሸነፈ? የሚለው ጥያቄ 

በራሳቸው በኢህአፓ ከፍተኛ አመራሮችና በታሪክ ተመራማሪዎች ተገቢ መልስ እንዲያገኝ 

ቢደረግ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ትምህርት ሊገኝበት እንደሚችል ይታመናል፡፡ ለአሁኑ ግን 

ኢህአፓ ለምንና እንዴት ተሸነፈ የሚለውን ጥያቄ ለውይይት መነሻ ይሆን ዘንድ በአጭሩ 

ለመመለስ ልሞክርና የኢህዴንን ድል አድራጊነት ሚስጥር እገልጻለሁ፡፡ በዚህም ሳቢያ 

ህዳር 11/1973 ዓ.ምን እንዲህ ለማስታወስ ወደድሁ፡፡ በእኔ የህይወት ልምድና ውስን 

ንባብ መሰረት ኢህአፓን ለሽንፈት ከዳረጉት መሰረታዊ ሁኔታዎች ውስጥ የመጀመሪያው 

የኢህአፓ ከፍተኛ አመራር በባህሪው የንዑስ ከበርቴ ስብስብ የነበረ በመሆኑ ያን ጠንካራ 

የህዝብ ድጋፍ ተጠቅሞ በአቋራጭ ስልጣን ለመያዝ ከመቋመጡ የተነሳ የደርግ 

ባለስጣናትን በተናጠል ጭምር በመግደልና በማስገደል በፍጥነት የስልጣን ወንበሩን 

ለመቆናጠጥ ጥረት አደረገ (መንግስቱ ኃይለማሪያምን ለመግደል ያደረገው ጥረት መክሸፉን 

ልብ ይሏል)፡፡  

ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞም የከተማ የትጥቅ ትግል በይፋ መጀመሩ ወቅቱን ያልጠበቀና 

ብቻ ሳይሆን በእጅጉም ሚዘኑን የሳተ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በታቀደና በአግባቡ በተደራጀ 

የገጠር ትጥቅ ትግል አለመደገፉ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ አሲምባን ጨምሮ 

በበለሳና በሌሎችም አካባቢዎች ሰፍሮ የነበረው የኢህአፓ ሰራዊት (ኢህአሠ) አባላት 

የሚገኙባቸው ቦታዎች በአብዛኛው ከተማ ላይ የተጋለጡ ወጣቶች መሰባሰቢያ ሆነው 

አገለገሉ እንጂ አስቀድሞ በስርአቱ ታስቦበትና ለገጠር ትጥቅ ትግሉ ተገቢ ትኩረት 

ተሰጥቶት በቂ የሆነ የመሳሪያና ስንቅ አቅርቦትም ይሁን የስልጠና ዝግጅት ተደርጎ 

የተገባባቸው ነበሩ ማለትም ያስቸግራል፡፡  

በዛ ላይ ከፍተኛ አመራሩ የአባሉን ሀሳብ የማያዳምጥ፣ የሰራዊቱ አባላት ለሚያነሷቸው 

ዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ የማይሰጥ እንዲሁም እርሱ በርሱም የማይግባባ፣ 

ዴሞክራሲያዊ ውይይትንም የማያበረታታ፣ ይልቁንም ለየት ያሉ ሀሳቦችና ጥያቄዎች 

ሲቀርቡለት አፍራሽ ብሎ በመፈረጅና የአንጃነት ቅጽል ስም በመለጠፍ በሀይል የሚያፍን 
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በአጠቃላይም በሒደት ለአላማው ተገዥ መሆኑ እየቀረ ወደ አምባገነንነት እየተቀየረ 

በመምጣቱ ነው፡፡  

 

ሁለተኛው የተከተለው የትግል ስልት በተለይም የከተማው ያልተቀናጀና ከገጠር የትጥቅ 

ትግሉ ጋር በሚገባ ያልተናበበ እንዲሆን በማደርግ ረገድ የታየው መሰረታዊ ስህተት 

ወጣቶችን ብቻ ሳይሆን ወላጆቻቸውንም ጭምር ለአደጋ ማጋለጡ ሲሆን ይህን ተከትሎም 

እነዚህን የከተማ ወጣቶች ለማዳን ሲባል ይደረግ የነበረው የእውር ድንብር እንቅስቃሴ ጊዜ 

ወሳጅ፣ ሀሳብ ሰራቂና ተስፋ አስቆራጭ መሆኑ አልቀረም፡፡  

በዛ ላይ ከሌሎች የአገሪቱ አማጽያን ጋር የተሻለ ግንኙነት ፈጥሮ (ስልታዊና 

ስትራቴጂካዊ) ትግሉን ከማቀናጀትና ውጤታማ የሚያደርግ የትግል ስልትና ስትራቴጂን 

ቀይሶ ከመንቀሳቀስ ይልቅ ራሱን ከሚገባው በላይ ቆልሎና አሳብጦ በተለይም በወቅት 

የተሻለ ሁኔታ ላይ የነበረውን ህወሀትን ጨምሮ የሌሎችን የብሔር ተኮር ድርጅቶችን ሚና 

አሳንሶ በማየት ለኢትዮጵያ አብዮት ከእኔ በላይ ለአሳር ማለቱን አጠናክሮ ቀጠለበት፡፡  

ልብ በሉ ቢያንስ የትግራይን ህዝብ ነጻ አወጣለሁ ብሎ ከተነሳውና በአብዛኛው ሲታይ 

ከኢህአፓ ጋር ተመሳሳይ ጥያቄ በማንሳት ወደ በረሀ ከወጣው እንዲሁም ከአሲምባ በቅርብ 

ርቀት ላይ ይገኝ ከነበረው ህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ (ህወሀት) ጋር እንኳ ሙሉ ለሙሉ 

የመገንጠል አላማ ይዞ ከተነሳው ከሸአብያ ጋር ያደርገው የነበረውን ያህል ፖለቲካዊና 

ወታደራዊ ስምምነት በመፍጠር አብሮ መስራትና መግባባት ተስኖት ወደ ጦርነት ገብቶ 

በለኮሰው እሳት ራሱ ተለብልቦ አባላቱንም ለአላስፈላጊ መስዋዕትነት ያጋለጠውን አስገራሚ 

ብቻ ሳይሆን እጅግ አሳፋሪ የሆነ ፖለቲካዊ ስህተት መፈጸሙ እንደሆነ ይታመናል፡፡  

በዚህም አንዱን የፖለቲካ ቡድን ጠባብ ብሔረተኛ ሌላኛውን ደግሞ አድርባይ እያለ 

በመፈረጅ ወዳጅ ከማፍራት ይልቅ በየጊዜው ጠላቶቹን እያበራከተ ሄደና ደጋፊ አልባ 

እየሆነ ከመምጣቱም በላይ የራሱን የተሳሳተ የትግል ስልትና ስትራቴጂ በሌሎች 

ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ድርጅቶች ላይም ጭምር በሀይል ለመጫን ሲሞክር በዋነኛነት 

በደርግና በህወሀት ዱላ ክፉኛ ተቀጥቅጦ ከትግራይ መሬት ሙሉ ለሙሉ ተጠራርጎ 

እንዲወጣና አባላቱንም በእየአቅጣጫው እንዲበታተኑ ለማድረግ አበቃው፡፡  
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ሌላኛውና ሶስተኛው መሰረታዊ ጉድለቱ ደግሞ ውስጣዊ እንድነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየላላ 

መጥቶ በአመራሩና በአባላቱ ብቻ ሳይሆን በራሱ በአመራሩ መካከልም መደማመጥና 

መግባባት የማይቻልበት ይልቁንም አንዱ ቡድን ሌላኛውን እየወነጀለ ለማጥፋት 

የሚጥርበት ሁኔታ ላይ ደረሰ፡፡ በዚህ ረገድ የድርቱን መስራች ብርሀነ መስቀል ረዳን 

ሳይቀር አብዛኛው የኢህአፓ አመራር ለየት ያለ ሀሳብ በማቅረቡ አንጃ በማለት ፈርጆ 

ለመግደል ማሳደዱ በምሳሌነት ሊነሳ የሚችል ታሪካዊ እውነት ነው፡፡  

በዚህም ሳቢያ የአሲምባ ፍቅር በሚለው መጽሀፉ ላይ ካህሳይ አብረሀ በትክክል 

እንደገለጸው የጽናት ተምሳሌ የነበሩት አባላቱም ጭምር ተስፋ ቆርጠው በየአቅጣቸው 

ተበታተኑ፣ አንዳንዶቹም “ከዚህ በኋላ ደርግን ታግሎ ማሸነፍ የራስ ዳሸን ተራራን በገመድ 

እንደመጎተት ይቆጠራል”፣ ስለሆነም “ከአሁን በኋላ በጥይት ቀርቶ በስፒል የሚፈስ ደም 

የለኝም” ሲሉ በአደባባይ ጭምር ተናግረው ትግሉን ተሰናበቱ፡፡ አመራሩም አባላቱ እንዲያ 

ግራ ተጋብተውና ተስፋ ቆርጠው ከፊሎቹ በሱዳን አድርገው ወደ ውጭ ሲኮበልሉ ሌሎቹ 

ደግሞ ለደርግ መንግስት እጃቸውን ሲሰጡ ዝም ብሎ ለመመልከት ተገደደ፡፡  

የዚህን አስገራሚ አጋጣሚና የድርጅቱን በፍጥነት ማሽቆልቆል የተመለከቱ ጸሀፊዎች “ወጣ 

ወጣና እንደ ሸንበቆ ተንከባለለ እንደ ሙቀጫ” ሲሉ ነበር የሁኔታውን አሳዛኝ ገጽታ 

ለመግለጽ የሞከሩት፡፡ እንግዲህ በዚህ ጊዜ ነበር “ኢህአፓ የገደለውን የትግል ስሜት 

ኢህዴን ነፍስ ይዘራበታል” የሚል መፈክር ያነገቡና በበላሳው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄው 

ውስጥ ጉልህ ሚና የነበራቸው ታጋዮች ሰኔ ወር መጨረሻ 1972 ዓ.ም ወደ ትግራይ 

ተንቤን አካባቢ በማቅናት ከህወሀት አመራሮች ጋር የነበራቸውን ልዩነት በውይይት 

በማጥበብ ጭምር የድርጅት ምስረታ ጉዟቸውን ሀ ብለው የጀመሩት፡፡  

በዚህም የኢህዴን መስራቾች ኢህአፓ የፈጸማቸውን ታሪካዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊና 

ርዕዮተ-አለማዊ ብሎም ስትራቴጂካዊ ስህተቶች በዝርዝር ከገመገሙ በኋላ አሁንም ቢሆነ 

በኢትዮጵያችን አዲስ አታጋይ የፖለቲካ ድርጅት አቋቁሞ ከሌሎች መሰል ድርጅቶች ጋር 

በመቀናጀት የደርግን አምባገነን መንግስት መታገል የሚያስችል ህሊናዊና ነባራዊ ሁኔታው 

ይፈቅዳል የሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ ቻሉ፡፡  

በወቅቱ ከ120 የማይበልጡ የበለሳው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ አባላት ከኢህአፓም ሆነ 

ከኢህአሠ ተገንጥለው አዲስ ነገር ግን ዴሞክራሲያዊና አሳታፊ ድርጅት በመመስረት 
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ትግሉን አጠናክሮ ለማስቀጠል ወደ ትግራይ በተለይም ተንቤን አካባቢ ቢሻገሩም በሒደት 

አብዛኛው በየመንገዱ እየተንጠባጠበ ወደ ሱዳን በመሰደዱና ተመልሶም ወደ ደርግ 

በመግባቱ ምክንያት ሁለት ሴቶች የሚገኙበት 37 አባላት ብቻ (ሁለቱ ሴቶች በትግል 

ስማቸው አሰፋሽ ጣሰውና ገነት ታደሰ በመባል የሚታወቁ ሲሆኑ እድለኞች ሆነው አሁንም 

ድረስ በህይወት መኖራቸውን አውቃለሁ) የቀሩ ሲሆኑ እነዚህ አባላትም ከበርካታ 

የውይይት ሒደት በኋላ ኢህዴንን መስርተው የትጥቅ ትግሉን ለማስቀጠልና በብቃትም 

ለማካሄድ ጉባኤ ተቀመጡ፡፡  

እናም ከአምስት ወራት ላላነሰ ጊዜ ያህል በቅድመ ድርጅት ምስረታ ሒደት ላይ 

ሲመክሩና ሲዘክሩ ሰንብተው ህዳር 11/1973 ዓ.ም የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ 

ንቅናቄን (ኢህዴንን) መሰረቱና ለኢትዮጵያ ህዝብ የተራዘመ የትጥቅ ትግል እንደገና 

መንሰራራትና ማበብ ብሎም ለድል አድራጊነቱ አይቀሬነትም የማይናወጥ መሰረት ጣሉ፡፡ 

ይህ አጋጣሚ ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ (ህወሀት) አመራር አንድ ጠንካራ ክንድ 

እንደሚፈጥርለት ስለተገነዘበ የኢህዴንን ምስረታ ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ በሀሳብና ብቻ 

ሳይወሰን በሎጅስቲክስና በጸጥታ ጥበቃ ረገድም ጠንካራ ድጋፉን ለመስጠት ጥረት 

አደረገ፡፡  

በሒደትም ሁለቱ እህት ማማች ድርጅቶች አብረው የሚሰሩበትንና ጣፋጭ የሆኑ 

ፖለቲካዊና ወታደራዊ ድሎችን ለማፈስ የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠርም 

የኢህዴን መመስረት የራሱን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ማድረግ ቻለ፡፡ በእኔ እምነት 

የኢህዴን ድል አድርጊነት ሚስጥርም ከዚህ ይጀምራል፣ በሌላ አገላለጽ ኢህዴን የተራዘመ 

የገጠር ትጥቅ ትግሉን በጽናት አካሂዶ ለድል እንዲበቃ ያስቻለው ሁኔታም ከጅምሩ 

ህዝባዊ የሆነ መስመር ይዞ በመነሳቱና ከኢህአፓ ውድቀትም ትልቅ ትምህርት ያገኘ 

በመሆኑ ከአጋር ድርጅቶች ጋር እንዴት ተባብሮ መስራት እንዳለበትም ሊያሰራ የሚችል 

ስልት እንዲቀይስ አድርጎታል፡፡  

በአጠቃላይም የታጋዮችን ሞራል እንደገና በመገንባትና ህዝባዊ ባህሪ እንዲላበሱ በማድረግ 

ረገድ የሰራው ጠንካራ ፖለቲካዊ ስራ በእጅጉ የሚደነቅ ነበር፣ ከዛም አልፎ የህዝቡን 

ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ ያገናዘበ የትግል ስልት ቀይሶ ከመንቀሳቀሱም በላይ ለአንድ 

ብርቱ ሁለት መድሀኒቱ በማለትም ከህወሀት ጋር የነበረውን በዋነኛነት በስልት ላይ 
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የተመሰረተ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ግንኙነት ወቀ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የጋራ ግንባር እስከ 

መመስረት ያደረሰ መግባባት ለመፍጠር መስራቱ ነው፡፡  

      

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ 

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

11-16-16 


